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Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z 3 
listopada 2015 r.) lub 

• art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r., poz.1515), zgodnie  z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju z 3 lipca 2015 r.  (do dnia 31.12.2023 r.).

• Krajowa Polityka Miejska 2023 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu  20 
października 2015 r.; PROW

• RPO woj. Lubelskiego 

• Strategia Rozwiązywania problemów społecznych

2



Rewitalizacja a publico bono 

• Zgodnie z rozdziałem 3 ustawy rewitalizacja to proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych przez kompleksowe działania 

prowadzone na przede wszystkim na rzecz lokalnej 

społeczności prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji.
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Partycypacja w ustawie

• Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź 
na problemy społeczne, zaś działania w sferze planistycznej, 
technicznej, środowiskowej lub gospodarczej, mają charakter 
uzupełniający.

• Art. 5. 1. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, 
prowadzenie  i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 
aktywny udział  interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w 
konsultacjach  społecznych oraz w pracach Komitetu 
Rewitalizacji, o którym mowa w  art. 7 ustawy.
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PARTYCYPACJA

PRZYGOTOWANIE PROWADZENIE OCENA

Partycypacja dotyczy każdego etapu procesu rewitalizacji



Cele partycypacji 

wyrażenie potrzeb i życzeń mieszkańców

edukacja, rozwijanie kompetencji obywatelskich

 integracja – między sobą i z miejscem zamieszkania

zmniejszenie oporu na wprowadzanie zmian

kreatywne pomysły – praca grupowa
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Partycypacja społeczna (rozdz. 2) w tym obszerny katalog interesariuszy
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• Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę 
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji

• Interesariuszami rewitalizacji są mieszkańcy gminy, w tym obszarów 
zdegradowanych, władze publiczne, w tym samorządowe, organizacje społeczne, 
przedsiębiorcy 

• Konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta

• Formami konsultacji społecznych są: zbieranie uwag w postaci papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie 
podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz spotkania, debaty, 
warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup 
przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych



Podstawowe formy

Ustawa przewiduje dwie obligatoryjne formy partycypacji  

społecznej w procesie rewitalizacji:

• konsultacje społeczne;

• uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji.
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Komitet Rewitalizacji – rozdz.2 art.7
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• Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z 
organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 
rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta

• Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych 
podobszarów rewitalizacji

• Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa, w 
drodze uchwały, rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji 
albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia. 
Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi. Uchwała nie 
stanowi aktu prawa miejscowego

• Obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta



Uchwała Rady Gminy w sprawie KR

• Podejmując uchwałę w sprawie zasad powołania KR, rada gminy  
musi kierować się wytycznymi:

• określić funkcję, zadania i uprawnienia KR (możliwość

wydawania opinii, prowadzenia dialogu itd.);

• zapewnić, by w skład KR weszli przedstawiciele z odpowiednią  
wiedzą i doświadczeniem, niezbędnym do wykonywania zadań

• zapewnić grupom interesariuszy (np. izbom gospodarczym,  
porozumieniom NGO) inicjatywy w zakresie wskazania  kandydatów 
do KR, co wzmocni partycypacyjny charakter tego  ciała;
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Powołanie Komitetu Rewitalizacji i zasady

powołanie KR jest obowiązkowe, gmina ma natomiast  
określony margines uznania odnośnie momentu, w którym  
powoła Komitet;

pierwszym etapem na drodze do powołania KR jest określenie  
przez radę gminy, w formie uchwały, zasad wyznaczania  składu 
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
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Komitet Rewitalizacji zasady 

 w skład KR mogą wejść przedstawiciele gminy i jej

jednostek organizacyjnych;

 w przypadku, gdy KR zajmuje stanowisko w drodze  głosowania, 
przedstawiciele gminy, gminnych jednostek  organizacyjnych, w tym 
gminnych osób prawnych, nie biorą  udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy 
ono projektów  dokumentów, których opracowanie jest zadaniem wójta;

 w przypadku gdy z uwagi na specyfikę gminy wyznaczone  zostaną 
podobszary rewitalizacji, dopuszczalne jest  powołanie osobnych 
Komitetów dla tych obszarów;

 KR powołany przed dniem wejścia w życie ustawy nie staje  się z urzędu 
(lub wskutek np. zarządzenia wójta) Komitetem  Rewitalizacji.
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Zarządzenie prezydenta burmistrza wójta w sprawie KR

obowiązkiem wójta jest wydanie na podstawie uchwały 
dotyczącej  KR zarządzenia, w którym powołuje Komitet 
Rewitalizacji,  wskazując konkretnych członków tego Komitetu, 
zgodnie z  wytycznymi zawartymi w uchwale rady gminy;

obsługę organizacyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia wójt.  
Wójt zobowiązany jest do zapewnienia środków  
gwarantujących funkcjonowanie Komitetu i wykonywanie  jego 
zadań, takich jak przykładowo miejsce spotkań.
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Inne formy

 spacery badawcze

 mobilne punkty konsultacyjne lub stały punkt konsultacyjno-informacyjny

 wizyty w podwórkach 

 mikro-festyny sąsiedzkie

 wywiady (badania jakościowe)

 sondy, ankiety (badania ilościowe)

 budżet partycypacyjny - pula środków, o której decydują sami mieszkańcy 

 możliwość zgłoszenia własnych zadań przy wkładzie  koncepcyjnym lub 
niematerialnym (inicjatywa lokalna)

 debaty
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Sopot realizacja rewitalizacji 20 lat

Badania ankietowe I i II Budżet 10 - letni

Informacja dla mieszkańców
Zaproszenie na spotkania 
bezpośrednie



Sopot – przykłady partnerstw

• Udział w przygotowaniu strategii i programów operacyjnych 

• Wspólnoty mieszkaniowe - finansowanie remontów poprzez  
kredyty (wspólnoty, urząd miasta, bank, zarządcy 
nieruchomości) – uczestnicy rynku turystycznego (od 1996)

• Stowarzyszenie Turystyczne Sopot – 40 podmiotów: 
prywatnych właścicieli hoteli i pensjonatów, banki, instytucje 
kultury, urząd miasta (3 lata przygotowań) – e- turystyka; 
centrum k. Dworca; sklep z pamiątkami, wspólne targi

• Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Sopotu

• PPP w przedsięwzięciu „Centrum Haffnera” (10 lat 
przygotowań), Hipodrom, Stadion Arena, dworzec PKP
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Partycypacja społeczna – katalog form (1)

• Spotkanie otwarte/konsultacyjne

• Warsztaty: konsultacyjne, przyszłościowe, grupa robocza

• Forum lokalne, kawiarnia obywatelska 

• Wywiad indywidualny (IDI)
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Partycypacja społeczna – katalog form (2)

• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI - fokus)

• Planning for real 

• Punkt konsultacyjny 

• Konsultacje: pisemne i internetowe

• Makieta 3D

• Place Making (PPS)

• MILU 

I jeszcze ponad 20 innych możliwych …
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Pobudzanie myślenia kreatywnego Gdańsk Biskupia Górka



Działania miękkie -warsztaty uwrażliwiania na przestrzeń Gdańsk cd 



Rozbudzenie wśród uczestników programu:

- poczucia estetyki,

- świadomości wpływu otoczenia na ich życie,

- zwiększonego poczucia tożsamości lokalnej ,

- własnej i zbiorowej odpowiedzialności za wygląd i estetykę miejsca zamieszkania

Kształcenie liderów Gdańsk cd 



Społeczność odpowiedzialna za estetykę miejsca zamieszkania

Wspólne działania mieszkańców Gdańsk cd



Zaangażowanie różnych grup 

wiekowych i społecznych 

w sprawy własnej dzielnicy

Interesariusze w każdym wieku Gdańsk cd



Piękno przestrzeni, w której żyjemy zależy od poczucia tożsamości lokalnej:

to ona 

sprawia, 

że chronimy 

dorobek 

poprzednich 

pokoleń

i tworzymy 

dziedzictwo 

dla 

następnych 

generacji.

Najważniejsze - poczucie tożsamości Gdańsk cd 



Gmina Łomianki woj. mazowieckie – otwarte ogrody, cmentarz, 

wystawa, tablice, hotele owadów
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Spotkanie otwarte/konsultacyjne

• Obecność w jednym miejscu i czasie przedstawicieli środowisk, które 

zazwyczaj nie prowadzą z sobą rozmów

• Udział władz gwarantuje uwzględnienie zgłaszanych opinii

• Na początku charakter informacyjno-edukacyjny (wprowadzenie 

w tematykę rewitalizacji oraz uświadomienie wagi udziału społeczności w 

tworzeniu programów rewitalizacji), później konsultacyjny

• W zależności od etapu można zastosować narzędzia np.: mapa papierowa 

z koncepcją, makieta 3D, etc.

• Możliwość spotkania się z wykonawcą programu

• W kolejnych etapach na spotkaniach prezentowane są wypracowane 

rezultaty 

• Okazja do dyskusji 

•
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Warsztaty: konsultacyjne, przyszłościowe, grupa robocza
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• Umożliwiają zagregowanie opinii, określenie priorytetów, 

wypracowanie propozycji/rozwiązań do dokumentu

• Umożliwiają zastosowanie różnych sposobów pracy 

(opisywanie, wyobrażanie sobie, praca z mapą, itp.)

• Praca polega na: podziale zadań, pracy indywidualnej, pracy w 

podzespołach, cyklicznym podsumowywaniu i wyznaczaniu 

kolejnych zadań

• Kluczowy jest udział odpowiednich grup interesariuszy 



Wiązowna - warsztaty diagnostyczne
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Forum lokalne, kawiarnia obywatelska

Spotkania obywatelskie o różnym stopniu sformalizowania

• Bardziej oficjalne mogą być prowadzone jednorazowo lub regularnie

• Obradujące ciało doradcze złożone ze stałej lub zmieniającej się grupy 

interesariuszy

Mniej formalna, kawiarnia obywatelska realizowana jest np. w kawiarni

• Uczestnicy po przedstawieniu się prezentują swoje zdanie bez możliwości 

komentowania go przez innych uczestników, ale odnosząc się do 

poprzedzających wypowiedzi

• Po zamknięciu rundy prowadzona jest właściwa dyskusja

• Na koniec - runda odpowiedzi na pytanie: „co wynoszę ze spotkania?”

Umożliwiają przedstawienie szczegółów istotnych kwestii z punktu widzenia życia 

społecznego oraz poznanie opinii uczestników na ich temat
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Wywiad indywidualny (IDI)

• Z kluczowym interesariuszem

• Ukierunkowany na określone w kwestionariuszu cele

• Przebieg zależy od przedmiotu badania

• Rolą moderatora jest wprowadzanie kolejnych tematów rozmowy, 

doprecyzowywanie wypowiedzi badanego oraz motywowanie do otwartego 

ujawniania opinii
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Zogniskowane wywiady grupowe (FGI - fokus)

• Skoncentrowany na określonych zagadnieniach i pytaniach

• Moderator zachęca uczestników do aktywnego udziału w 

dyskusji, zarządza konfliktami i organizuje przebieg rozmowy 

wg scenariusza

• Wykorzystuje pozytywne efekty synergii grupowej –

uczestnicy wzajemnie się inspirują i motywują do wyrażania 

swoich opinii

• Szczególnie wskazane w przypadkach trudności w dotarciu 

do określonej grupy respondentów
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Makieta 3D 

• Przestrzenna forma wizualizacji koncepcji i założeń 

przygotowywanych w dokumencie rewitalizacji. Makieta 

tworzona jest z wykorzystaniem technologii druku 3D

• Metoda obejmuje pracę dotyczącą zmiany przestrzeni i 

wypracowania konkretnych rozwiązań. Do pracy 

wykorzystywana jest przygotowana makieta 3D i internetowego 

modelu 3D.
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Konsultacje: pisemne i internetowe

• Umożliwiają uzyskanie pisemnej odpowiedzi na przedstawiony 

wcześniej przedmiot konsultacji społecznych

• W siedzibie urzędu i na jego stronie internetowej dostępny jest 

formularz zgłaszania wniosków/uwag

• Zainteresowane osoby mogą pobrać formularz, wypełnić go, 

podpisać i złożyć bezpośrednio w urzędzie lub wysłać drogą 

elektroniczną
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Konsultacje on-line Gmina Wiązowna woj. mazowieckie

34



Spacery badawcze

Lub spacery studyjne po obszarze rewitalizacji 

są dostosowane do różnych grup interesariuszy 

rewitalizacji, w tym osób starszych, osób 

niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi, 

młodzieży.

Spacery studyjne mają stanowić spotkania 

terenowe, łączące w sobie elementy zwiedzania, 

wykładu o terenie, dyskusji i bieżącego zbierania 

uwag ustnych i propozycji uczestników, 

zwłaszcza zakresie kształtowania przestrzeni jak 

i poczucia bezpieczeństwa. 

Skutkiem spacerów studyjnych ma być również 

stworzenie katalogu przedsięwzięć, których 

realizacja poprawi wygodę i bezpieczeństwo na 

obszarze rewitalizacji. Zakłada się, że w każdym 

ze spacerów weźmie udział 3-5 osób.
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DIAGNOZA
+ wyznaczenie obszaru  

zdegradowanego i  obszaru
rewitalizacji

UCHWAŁA
o wyznaczeniu  

obszaru  
zdegradowa- nego 

i obszaru  
rewitalizacji

KONSULTACJE
7+21 dni

UCHWAŁA
o przystąpien  do

sporządzani
iu  a

Gminnego
Programu
Rewitalizacji

Uprawo-
mocnienie!

PROJEKT
Gminnego

Programu
Rewitalizacji

Zarządzenie
Prezydenta
o powołaniu  

Komitetu  
Rewitalizacji

Komitet
Rewitali

zacji

Uzgodnienia z
wskazanymi
podmiotami

KONSULTACJE
7+21 dni

UCHWAŁA
o przyjęciu

Gminnego
Programu
Rewitalizacji

UCHWAŁA
o wyznaczeniu  

Specjalnej Strefy  
Rewitalizacji

Uprawo-
mocnienie!

UCHWAŁA
o przyjęciu  

Miejscowego  
Planu  

Rewitalizacji

Uprawo-
mocnienie!

UCHWAŁA
o zmianie Studium  

Uwarunkowań i  
Kierunków Za-

gospodarowania  
przestrzennego

UCHWAŁA
o zmianie  

Miejscowego  Planu
Zagospo- darowania  

przestrzennego

Uprawo-
mocnienie!

UCHWAŁA
o zasadach  

wyznaczania  
składu oraz  

działania
Komitetu

Rewitalizacji

Konsultacje w procedurze GPR



Konsultacje - WAŻNE

• Naruszenie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia  
konsultacji społecznych stanowić będzie w efekcie naruszenie  
sposobu procedowania nad projektami aktów, których przyjęcie  
poprzedzone jest konsultacjami. 

• W przypadku aktów, które  kontrolowane są przez sądy 
administracyjne na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie 
gminnym, prowadzić to może do stwierdzenia nieważności 
takiego aktu.
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Ważne linki

• Wiecej na stronach internetowych: 

• https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6330/Zalacznik
_7_Katalog_technik_07_15.pdf

• http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/baza_wiedzy/techniki
_konsultacji_spolecznych

• oraz zasób wiedzy zgromadzony podczas realizacji projektu 
„Decydujmy razem” www.decydujmyrazem.pl

• i www.partycypacjaobywatelska.pl
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ResPublic sp. z o.o.

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Tel.: 22 630 98 34

Faks: 22 630 95 57

biuro@respublic.pl

www.respublic.pl
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